
 

 

 

Voor de groeiende Nederlandse portfolio zoekt het Anton Jurgens Fonds een: 

Portfoliomanager Sociaal Ondernemerschap  
 

Het Anton Jurgens Fonds (AJF) is een familie vermogensfonds, opgericht in 1925 door Anton Jurgens, 

mede-grondlegger van Unilever. De waarden die aan de basis lagen van zijn leven en werk zijn ook 

vandaag de dag leidend voor de activiteiten van het fonds:     

 

maatschappelijke betrokkenheid    I    ondernemerschap    I    een open levensvisie 

 

Het AJF zet in op het realiseren van duurzame positieve impact op de leefomstandigheden, ontwikkeling 

en maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen binnen de samenleving. In Nederland bereikt het 

fonds dit door sociale ondernemingen te versterken met een impactfocus op arbeidsparticipatie. In 

West-Afrika en Indonesië versterkt het AJF initiatieven gericht op landbouwontwikkeling en daarmee 

inkomenscreatie voor gezinnen in rurale gebieden. Naast meerjarige financiële bijdragen is 

ondersteuning aan initiatieven gericht op het versterken van impactstrategie, organisatorische 

veerkracht en het bestendigen van hun financiële duurzaamheid. Bovendien zet het AJF zich in voor de 

verdere ontwikkeling van passende, moderne maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van 

sociaal ondernemerschap.  

 

Wegens uitbreiding van onze Nederlandse Venture Philanthropy activiteiten, zijn wij per direct op zoek 

naar een Portfoliomanager Sociaal Ondernemerschap, die ervaring heeft met onze impactfocus en het 

samenwerken met sociaal pioniers. 

 

Wat je gaat doen 

Je werkt nauw samen met de Portfoliomanager Nederland. Je taken bestaan uit: 

 Selecteren, analyseren en begeleiden van aanvragen/aanvragers  

 Opstellen van investerings- en donatievoorstellen aan het bestuur van het AJF  

 Versterken, monitoren en evalueren van de portefeuille van lopende initiatieven in het behalen 

van hun maatschappelijke, organisatorische en financiële meerjarendoelstellingen 

 Genereren van interne voortgangs-, financiële-, impactrapportages en beleidsnotities 

 Onderhouden en uitbreiden van een relevant netwerk van sociaal ondernemers en hun 

stakeholders, ondernemende initiatieven, maatschappelijke organisaties en co-financiers 

Functie-eisen 

 Minimaal HBO werk- en denkniveau  

 Relevante werkervaring van ten minste vijf jaar met aantoonbaar kritische beoordelingen van 

sociale initiatieven op impact, organisatorisch en financieel rendement 

 Financieel en juridisch onderlegd, in staat begrotingen en jaarrekeningen te doorzien 

 In staat om in constructieve dialoog te werken met interne toetsingscommissie en het bestuur 

 Optimaal kunnen functioneren en samenwerken in een gedreven professioneel en hecht team 

 Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands in woord en geschrift 

 Pré indien woonachtig in Nijmegen of omgeving 

  



 

 

Persoonlijke eigenschappen 

Wij zoeken iemand die: 

 Maatschappelijk betrokken, integer en analytisch is 

 Accuraat, resultaat- en oplossingsgericht werkt  

 Goed kan beargumenteren en snel kan schakelen  

 Makkelijk een groot netwerk aan relaties onderhoudt en deze aan elkaar weet te verbinden 

 

Aanbod 

We bieden jou een contract voor 40 uur in de week (parttime in overleg ook mogelijk), met 

marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Je komt te werken in een informele 

organisatie met een professioneel team in Nijmegen, waar we samen werken aan het versterken van 

een sociale en betrokken samenleving.  

Interesse? Stuur dan je motivatiebrief en CV per email uiterlijk 4 februari 2021 naar 

sollicitatie@antonjurgensfonds.nl. Voor eventuele vragen kun je Tineke Kemp, Portfoliomanager 

Nederland, bereiken op telefoonnummer 06-27284510.   

Acquisities op deze advertentie worden niet op prijs gesteld. 
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